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Informativo nº 034/2017 - NI
Brasília, 13 de novembro de 2017.
Assunto: Prova - Roteiro para estudo - 2° ano.
Senhores pais ou responsáveis,
Segue o roteiro para estudo referente à semana das provas do 4º bimestre, que ocorrerá do dia 20 de novembro ao dia 24 de
novembro de 2017.
Roteiro para estudo – 2° ano
4° Bimestre
- Unidade 4- capitulo- Números maiores do que 100.
- Números até 99 “O numero 100 ( Págs. 255 a 258).
- Mais números “Centenas inteiras ou extas” (Pág. 259).
Matemática
- Centenas, dezenas e unidades (Págs. 261 a 265).
20/11
- Situações- problemas com centena, envolvendo adição e subtração (atividades xerocopiadas).
Fonte de estudo: livro didático, livro de atividades e caderno.
- Unidade 4, capítulo 2: Mudanças no cotidiano.
- Capítulo 2: Criança gosta de brincar.
- Brincadeiras e brinquedos (Págs.118 a 123).
História
- Comercio (Págs. 127 a 129).
21/11
- Nem sempre as crianças brincam (Págs. 124 a 128).
Fonte de estudo: livro didático
- Unidade 4, capítulo 11: Invenções quente e frio.
- O termômetro e eu (Págs.150 a 153).
- Sólido, líquido e gasoso (Págs.154 a 157).
- Unidade 4, capítulo 12: Invenções, objetos e materiais.
Ciências
- Identificando objetos e materiais (Págs. 162 a 165).
22/11
- Materiais elaborados (Págs. 166 a 169).
- Vamos ver de novo (Págs.170 a 171).
- Reciclagem: atividade complementar: caderno (atividade xerocopiada).
Fontes de estudo: livro e caderno.
Unidade 4, capítulo 2 – Proteger nosso lugar.
- O ambiente merece respeito (Págs.116 a 119).
Geografia
- Proteger o ar / Proteger os animais (Págs.120 a 123).
23/11
- Depende de nós (Págs.124 a 126).
Fontes de estudo: livro didático.
- Leitura e Interpretação de texto.
- Gramática:
- Uso de letra maiúscula (Págs. 211 e 212).
- Aumentativo e diminutivo (Págs. 232 a 234) ; Livro de atividades (Págs.50 e 51).
- Ortografia:
Língua Portuguesa
- Mesma letra – Outro som: R ou RR (Págs. 212 a 216); Livro de atividades (Pág. 45).
24/11
- R em final de sílaba (Págs. 216 a 218); Livro de atividades (Págs. 46 a 48).
- S em final de sílaba (Págs. 235 a 237); Livro de atividades (Págs. 52 e 53).
- Mesmo som – Outra letra: Z (Pág. 238); Livro de atividades (Págs. 53 e 54).
- Produção de texto: fábula – Livro didático, (Págs. 209 e 210).
Fonte de estudo: livro didático, livro de atividades e caderno.
Obs: Lembramos aos senhores que, para marcação de Segunda Chamada, é necessária a solicitação, junto à secretaria do Colégio, em um prazo
máximo de três dias úteis a partir do dia da perda da avaliação. Esclarecemos, ainda, que só é isento (a) da taxa de pagamento, no valor de R$
44,00 (quarenta e quatro reais), o(a) aluno(a) que apresente atestado médico com CID de doença infectocontagiosa. (A informação está no Guia do
Aluno, página 21).
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica
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